
16 ЛИСТОПАДА – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

Толерантність як норму сучасного цивілізованого світу продекламовано в 

Резолюції Генеральної Конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року як 

«Декларацію принципів толерантності». З того часу цей день щороку 

відзначається як Міжнародний день толерантності по усій планеті. 

З латини tolerantia означає «стійкість, витривалість». 

Синоніми толерантності ‒ це терпимість, повага до чужої думки, 

лояльність. Толерантність повинні виявляти як окремі люди та групи людей, 

так і держави. 

Філософський аспект поняття толерантності. 

Толерантність ‒ це готовність постійно і з гідністю сприймати будь-яку 

особистість або подію. Синоніми: терпіння, терпимість, витримка, примирення, 

стриманість, володіння собою, врівноваженість,  холоднокровність, стійкість, 

відкритість, мудрість. 

Політичний контекст. 

Толерантність – це повага до свободи іншої людини, її поглядів, думок, 

поведінки, прийняття і правильне розуміння різноманіття культур нашого світу, 

форм самовираження людини і способів вияву людської індивідуальності. 

Синоніми: неупередженість, об'єктивність, справедливість, об'єктивізм, 

коректність, лояльність, демократичність. 

Загальнопедагогічний контекст. 

Толерантність ‒ це готовність прийняти інших такими, якими вони є, і 

взаємодіяти з ними на засадах згоди й порозуміння. 

Синоніми: почуття такту, ввічливість, чемність, галантність, вихованість, 

доброзичливість, дипломатичність. 

Соціологічний аспект. 

Толерантність ‒ це милостивість, делікатність, прихильність до іншого. 

Синоніми: люб'язність, шанобливість, дбайливість,  чутливість, чуйність, 

гнучкість, тонкість, любов, доброта. 
 

Правила толерантного ставлення 

 Ставтесь один до одного з повагою. 

 Захищайте свої права, не порушуючи прав інших людей. 

 Пам’ятайте, що кожна людина має право на вибір (стиль, імідж, звички). 

 Ставтесь до людини так, як хочете щоб ставились до вас. 

 Дотримуйтесь норм етикету при спілкуванні з іншими. 

 Слідкуйте за культурою та правильністю висловлювання. 

 Будь-який конфлікт вирішуйте словесно. 

 Будьте ввічливими та привітними. 

 Шануйте право на громадянську позицію  та релігійні переконання. 

 Будьте вдячними. 



 Шануйте працю ближніх. 

 Допомагайте один одному у скрутних ситуаціях. 

 Робіть компліменти один одному. 

 Не нав’язуйте свою думку іншим. 

 Не судіть людину за зовнішністю. 

 Не ображайте один одного. 

 Не будьте лицемірними. 

 Не вихваляйтеся. 

 Не ображайте меншого, шануйте і поважайте старшого. 

 

БУДЬТЕ  ТОЛЕРАНТНИМИ !!! 
 


